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درآﺋﻴﻦ ﻫﺎي ﺗﻮﺣﻴﺪي
بزرگترين نقطه ضعف مذاھب توحيدی ،پس از اشتباھات آشکارآنھا درمورد مسائل مربوط به آفرينش کائنات و
زمين و خلقت انسان ،قوانين ومقرراتی است که درارتباط بامسائل روزمره فردی و اجتماعی آدميان آورده اند،
و با توجه بدينکه دريک آئين”توحيدی"چنين قوانينی ميبايست الزاما ازجانب خود خداوند وضع شده باشند و
قوانين وضع شده خداوند نميتوانند تغيير کنند ،ھمه آنھا خود بخود قوانين ابدی و ثابت و تغيير ناپذير الھی اعالم
شده اند و نه قوانينی که”ازمغز ھای سفليسی مشتی مردم بيخرد تراوش کرده باشند” )روح اله خمينی ،کشف
االسرار(.
بااينھمه ،قانون ابدی و ثابت و تغيير ناپذيرواقعی تاريخ از آغاز اين بوده است که قوانين حکم بر جوامع بشری
دوشادوش تحوالت اجتماعی تمدن ھا و فرھنگھای آنھا به صودتی پيگير محکوم به تغيير و تکاملند ،و ھمچنانکه
تمدن بشری را درمقطع معينی از آن متوقف نميتوان کرد قوانين مربوط بدان وناشی ازآنرا نيز درمرحله خاصی
متوقف نميتوان گذاشت .درغير اينصورت تمدن پيش ميرود و قوانين کھنه ای که با شرائط تازه تطبيق نميکنند
تبديل به يادگارھای بی محتوائی ازدورانھای گذشته ميشوند که جايشان تنھا دربايگانی ھای اسناد تاريخی است
و نه درزندگانی روزمره افراد و جوامع بشری ،درست به ھمانصورت که قوانين و مقررات تمدنھای” ماقبل
توحيدی" نيز اکنون درموزه ھای آثار باستانی جای گرفته اند.
براساس برسيھائی که يکصد ساله گذشته درالواح و مدارک باستان شناسی بين النھرين صورت گرفته ،تقريبا
تمام قوانين و مقررات حقوقی تورات از قوانين ماقبل توراتی سومری ،اکدی ،بابلی و آشوری ،بخصوص از
قانون سومری اورمتعلق به دوھزار سال پيش ازميالد و قانون حمورابی )که متن کامل آن درسال ١٩٠٢
درکاوشھای باستان شناسی شوش درخوزستان کنونی بدست آمده است( اقتباس شده اند و تنھا نام يھوه بدانھا
افزوده شده است .حتی کليسای کاتوليک که برمبنای کتاب مقدس اين قوانين را وحی الھی به موسی ميداند ناگزير
از قبول اين واقعيت شده است که ھمه قوانين يکجا به موسی ابالغ نشده اند ،بلکه اززمان موسی تا دوران انجيل
تديجا تکميل يا تعديل شده اند .جالب است که درسرآغاز مجموعه قوانين حمورابی نيزتصريح شده است که منبع
اين قوانين فرمان آنو و بعل خدايان بزرگ بابل است و ھمه آنھا قوانين تغيير ناپذير الھی ھستند.
.......................................................................................................................
برخالف آنچه غالبا ادعا ميشود ،درھيچيک از مذاھب”توحيدی” زن انسانی معادل مرد و دارای حيثيت انسانی و
حقوقی برابر بااو شناخته نميشود ،بلکه انسان درجه دومی بحساب می آيد که دربھترين شرايط از حقوقی نصف
حقوق مرد برخورداراست.
درتورات،خداوند درفرمانھائی که درکوه سينا به موسی ابالغ ميکند مقام زن رانسبت به مرد به روشنی مشخص
ميکند ”:و خداوند به موسی فرمود :ھرگاه زنی آبستن شود و فرزند نرينه ای بزايد ،آنگاه به مدت ھفت روز
نجس باشد و سی وسه روز درخون تطھير خود بماند ،و اگر دختری بزايد ،آنگاه به مدت دوھفته نجس باشد و
شصت و شش روز درخون تطھير خود بماند")سفرالويان ،باب دوازدھم٢ ،و.(۵
"و خداوند فرمود :چون مردی زن بگيرد و بدو درآيد ،و پس اورامکروه دارد و بگويد اين زن راباکره نيافتم.....
پس اگرسخن شوھردرست نباشد صد مثفال نقره به پدر دختر بدھد ،چونکه باکره اسرائيل بدنامی آورده است،
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ليکن اگر اين سخن راست باشد وعالمت بکارت آن دختر پيدا نشود ،آنگاه دختر را به خانه پدرش ببرند و پس
اھل شھر اورا باسنگ سنگسار نمايند تا بميرد”)سفر تثنيه ،باب بيست و دوم.(٢١-١٣ ،
درفرھنگ يھود زن زائيده ای ازمرد بود ،زيرا ازدنده او زائيده شده بود ،و ازاين جھت موظف به فرمانبرداری
بی قيد و شرط ازاو بود ،مضافا بر اينکه گناه اوليه را او مرتکب شده و با اين گناه آدم را از بھشت بيرون رانده
و وبرای ھميشه گناھکار کرده بود .درجامه سنتی يھود زنان حق تحصيل درمدارس را نداشتند و به مقامات
روحانی نيز دست نمييافتند .ھيچ خاخامی زن خود را درسفر نميبرد ،زيرا اين کار دون شأن اوبود .حتی درمعابد
يھودی زنان اجازه دخول به قسمت اصلی معبد را نداشتند و فقط ميتوانستند تا صحن اول که پيشخوان يا دھليز
زنان ناميده ميشد پيش بروند .درانجام مراسم قربانی شرکت زنان درمراسم و حتی حضور آنان بصورت ناظر
مجازنبود .در امور ازدواج و طالق و ارث زن تقريبا فاقد ھرگونه حقی بود و اين حقوق بطور دربست به مرد
تعلق داشت .در تمام تورات اصوال ھويت آدم اطالق به مرد ميشود و زن فقط زن ناميده ميشود .درقبايل مختلف
اسرائيل ،بصورتی که درتورات منعکس است پدر درمقابل دريافت حق ابوت يعنی بھای بکارت دخترش
)سفرخروج ،باب بيست و دوم (١۵،عمال وی را به شوھرآينده اش ميفروشد و ازھنگام انجام اين معامله به بعد
دختر به تملک در می آيد .مرد مجاز است ھراندازه که دارائيش اجازه دھد ھمسر اختيار کند يا کنيزيا جاريه
بخرد .حتی درشرايطی چون مرگ پدر و مادرزن جزمدت محدودی که تورات بدو اجازه ميدھد حق گريستن
ندارد”:و خداوند فرمود که اگر درميان اسيران خود زنی خوب صورت ببينی و بدو مايل شوی ،پس او وظيفه
دارد که به خانه ات درآيد و سرخود را بتراشد و ناخن خود را بگيرد و رخت خود را بيرون کند و برای پدر
ومادر خود يکماه ماتم گيرد ،و پس آماده شود که بدو درآئی”) سفر تثنيه ،باب بيست و يکم.(١٣-١١ ،
بنا به قوانين توراتی – که ھمه آنھا از جانب يھوه ابالغ شده است – مرد ميتواند درھرموقع طالقنامه ای بنويسد
و بدست زنش بدھد و اورا از خانه اش بيرون کند ،ولی زن درھيچ صورت بدون موافقت شوھرش امکان طالق
گرفتن ندارد ودرحاليکه برای مرد ھمخوابگی با ھرزنی بی اشکال است ،زن درصورت ارتکاب کمترين خطائی
به سختی مجازات ميشود ،و اگر احتمال زنا از جانب او به ميان آيد ،به آسانی کارش به سنگسار ميکشد .برای
اينکه روشن شود که سوء ظن مرد به ھمسرش بجا بوده يا نبوده ،مرد ميبايد به خاخام پولی به نام”نياز غيرت”
بپردازد و کاھن باتشريفات مذھبی آب آلوده ای را به نام آب تکفير به زن بخوراند تا اگر گناھی مرتکب شده باشد
که کسی شاھد عينی آن نبوده است روده ھايش شل شود و شکمش به پائين بيفتد و دراينصورت درمالء عام
سنگسار شود ،ولی اگرزن ازاين آزمايش بيگناه بيرون آيد ،مردازبابت اتھامی که بدو واردآورده مسئوليتی ندارد
)سفر اعداد ،باب پنجم .(٣٠-١١ ،درميثاق يھوه آمده است که مردی که به دختر تجاوز کند تنھا بايد بھای بکارت
اورا به پدرش بپردازد )سفر خروج،باب بيست و دوم  ،(١۵و اين بھا درجای ديگر )سفر تثنيه ،باب بيست و
دوم ۵٠(٢٨،شکل نقره تعيين شده است .درسفر الويان )باب بيست و يکم٧،و (٨زنی که از طرف شوھرش رھا
شود معادل فاحشه شناخته شده و تصريح شده است که کاھنان حق ازدواج با چنين زنی را ندارند .درجای ديگر
سفرتثنيه )باب بيست و دوم (٢١-١٣،گفته شده است که اگر مردی با زنی ازدواج کند ولی بعدا از اوسيرشده و
بدو بگويد که پيش از زناشوئی درخانه پدرش با ديگری ھمخوابه شده بوده است ،پدر آن زن موظف است جامه
زرين شب زفاف دخترش را که معرف بکارت اواست به کاھن ارائه دھد ،ودرغيرآن،زن درکناردروازه
شھرسنگسار شود ،اماازمرد پرسيده نميشود که چرا اين موضوع را درفردای ھمان شب زفاف اعالم نکرده و
فقط بعد از سير شدن ازآن زن به ياد آن افتاده است.
درسندی باستانی که مورخ معروف معاصر ،آندره شوراکی ،درکتاب”مردان کتاب مقدس" نقل کرده ،برای ھر
مرد اسرائيلی درسنين مختلف زندگی به شرح زير قيمت گذاری شده است :ازيکماه تا پنج سال ،پسر ۵شکل و
دختر  ٣شکل ،از پنج سال تا بيست سال ،مرد  ٢٠شکل و زن  ١٠شکل ،ازبيست سال تا شصت سال،مرد ۵٠
شکل و زن  ٣٠شکل ،ازشصت سال به بعد ،مرد  ١۵شکل و زن ١٠شکل ،تبعيض ميان زن و مرد حتی حيوانات
را ھم شامل ميشود ،مثال درھرمورد که صحبت از قربانی برای يھوه بميان می آيد ،وی تأکيد ميکند که قربانی
از گوسفند يا گوساله”نرينه” باشد و مبادا که ازنوع مادينه آنرا بياورند .اين برداشت تورات از مقام زن ،درآن
بخش از انجيل نيز که ميتوان آنرا نيمه توراتی عھد جديددانست بطور کامل منعکس شده است ،درصورتيکه
در"بخش عيسائی”ھمين کتاب دوقطبی ،ھمين زن بخاطر اينکه احساسش رقيق تر و عطوفتش بيشتر است مقامی
ارجمند دارد .دراين باره دررساله ھای پائولوس آمده است:
"مرد جالل خدا را منعکس ميسازد ،اما زن جالل مردرامنعکس ميسازد ،زيرا که مرد ازآن زن زاده نشده ،بلکه
زن بود که ازمرد به وجود آمد ،و مرد بخاطر زن آفريده نشد ،بلکه زن برای مرد خلق گرديد .بدينجھت زن بايد
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بھنگام دعا سرش را بپوشاند تا نشان دھد که تحت فرمان مرد است .آيا شايسته است که زن با سر برھنه
درپيشگاه خداوند دعا کند؟ بدانيد که سرھرمردمسيح است و سر مسيح خدا است ،ولی سر ھرزن شوھراواست.
زنی که با سربرھنه دعاکند سرخود يعنی شوھرش را رسوا ساخته است")رساله اول قرنتيان ،فصل يازدھم-٣ ،
 ”،(١٣ای زنھا ،طوری ازشوھران خود اطاعت کنيد که ازخداوند اطاعت ميکنيد”) رساله پائولوس رسول به
افسيان ،فصل پنجم ”،(٢٢ ،زن اجازه ندارد تعليم دھد يا برمردان حکومت کند .زنان بايد ساکت باشند ،زيرا اول
آدم آفريده شد و بعد حوا ،وآدم نبود که فريب خورد بلکه زن فريب خورد و قانون خدارا شکست” )رساله اول
پولس رسول به تيموتائوس ،فصل دوم .(١۴-١٢،به موازات پائولوس ،دررساله پطرس رسول تصريح شده است
که ":زنان مقدسی که به خدا توکل داشتند ھمه مطيع کامل شوھران خود بودند ،مانند سارا که ازابراھيم اطاعت
ميکردو اورا ارباب خود ميخواند" )رساله اول پطروس رسول ،باب سوم ۵،و.(۶
دربخش”مسيحی انجيل ،بعکس عيسی بازنان با عطوفتی” انقالبی” و کامال مخالف با ضوابط توراتی برخورد
ميکند .گناه مريم مجدليه روسپی رابه صفای روح او ميبخشد و از اجرای قانون اکيد مذھبی درباره سنگسار او
مانع ميشود )يوحنا ،باب ھشتم .(١٠-٣ ،به شمعون فريسی که او را درخانه خود به صرف غذا دعوت کرده است
و از اينکه عيسی گناھان يک زن بدکاره شھر را بخشيده است تعجب ميکند ،ميگويد که اين زن پاھای مرا با
اشک چشم شست و با گيسوانش خشک کرد ،درحاليکه تو مھمان خودت را فقط غذا دادی )لوقا ،باب ھفتم-٣۶،
 .(۴٨درصحنه اعدام او تنھا زن وابسته بدو حضور دارند ،درصورتيکه مردان ،حتی حواريون او ،حضور دراين
صحنه خوداری ميکنند ،پس از رستاخيز نيز عيسی پيش از ھمه ديگران به ھمين مريم مجدليه )ماری مادلن(
ظاھر ميشود.
کليسای کاتوليک تا بامروز ھمواره ازسنت توراتی انجيل پيروی کرده است که سلطه بيچون و چرای کليسا را
بيشتر تضمين ميکند ،و بھمين دليل تاکنون راه ارتقاء به مقامات باالی کليسا به روی زنان ،حتی قديسه ھای
آنان بسته مانده است .اين مورد يکی ديگرازجلوه ھای خدای دوشخصيتی انجيل است.کليسای کاتوليک حتی بحث
ھائی درگذشته در اين باره داشته است که زنان اصوال دارای روح ھستند يا نه ؟ اين سئوال بخصوص درشورای
مذھبی شھر”ماکون"فرانسه درسال  ۵٨۵مطرح شد و به نتيجه قطعی ھم نرسيد.
برداشت قرآن اززن مشابه برداشتھای تورات و برداشتھای"بخش توراتی"انجيل است":مردان را برزنان برتری
است )بقره ،(٢٢٨ ،زيرا که خداوند برخی را بر برخی ديگر برترمقرر فرموده است ،ونيز ازاين بابت که مردان
را ازمال خود و زنان نفقه ميدھند )نساء ،(٣۴،زنانی را که به نکاح خود درآوريد که مورد پسندتان باشند :دو
يا سه يا چھار )نساء ،(٣٠،و چنانچه دلپسندتان نبود درامر طالق آنھا دغدغه ای به خود راه ندھيد ) نساء ،(١٩
زنانی را که از نافرمانيشان بيمناکيد ،نخست نصيحت کنيد سپس ازخوابگاھشان دوری گزينيد ،و سرانجام آنانرا
به زدن تنبيه کنيد )نساء ،(٣٣،اينان کشتزار شمايند ،پس به ھرصورت که خواسته باشيد برای کشت آنھا نزديکی
بجوئيد )بقره ،(٢٢٣ ،و ھرکدام اززنانتان راکه مرتکب خطائی فاحش شده باشند و چھار تن از گواھانی که خود
تعيين ميکنيد به خطای آنان گواھی دھند آنقدر درخانه زندانی کنيد تاعمرشان به آخربرسد يا آنکه خداوند راه
نجاتی برايشان فراھم آورد)نساء.(١۵ ،
خدا به شما فرمان ميدھد که ارث يک پسر را دوبرابر ارث يک دختر قرار دھيد ) نساء ،(١١،وبرای ادای شھادت
دومرد گواه آوريد و اگر دونفر مرد نيايد يک مرد و دوزن را گواه بياوريد") بقره.(٢٨٢،
در"جامع" ترمذی که يکی از”صحاح سته" ،معتبرترين کتابھای حديث جھان تسنن است ،ازقول ابوھريره صحابی
معروف محمد ازپيامبر اسالم روايت شده است که اگر قراربود دستور دھم انسانی به انسان ديگر سجده کند ،يقينا
دستور ميدادم زنان به شوھرانشان سجده کنند ،ودر"صحيح” بخاری ،يکی ديگر از"صحاح سته" ازقول ھمين
پيامبر آمده است که سرزمينی که زنی برآن حکومت کند حکم تباھی خود راصادرکرده است .حتی دردوران خود
ما ،درجمھوری واليت فقيه ،رئيس يک دانشگاه اسالمی دريک سمينار دولتی زن دراسالم با استناد به ضوابط
اسالمی تأکيد ميکند که”:زنان بايد ازتفکرھای سنتی درمورد حقوق زن و مرد پرھيز کنند ،زيرا اين امر برعھده
روحانيون و آگاھان مذھبی است و نه باخود آنھا”.
مونتگمری وات محقق و مورخ سرشناس زندگانی پيامبراسالم درکتاب”محمد درمدينه"ازقول عايشه،
ھمسرمحمد ،نقل ميکند که”ھنگاميکه پيامبر خدا بامن ازدواج کرد شش سال بيشتر نداشتم و ھنوز بادختران
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خردسال که ھمسن من بودند بازی ميکردم ،تازمانی که نه ساله شدم و ھمسرم مرا باعروسکھايم به خانه خود
١
برد .دراين موقع پيامبر  ۵۴سال داشت".
......................................................................................................................
رسم ظالمانه بردگی و برده داری که درسراسر جھان امروز محکوم شناخته شده وکليه کشورھای عضو سازمان
ملل متحد برالغای آن صحه گذاشته اند ،ھمچنان درھرسه آئين توحيدی ازآن”قوانين ثابت و اليتغيرالھی" است
که آدميان حق لغو يا تعديل آنھارا ندارند .تنھا امتيازی که دوآئين مسيحيت واسالم دراين زمينه برآئين يھود دارند
اين است که درآنھا رفتاری عادالنه نسبت به بردگانه توصيه شده است بی آنکه اساس برده داری مورد نفی قرار
گرفته باشد .درست درجھت عکس ،ھم درانجيل و ھم درقرآن بصورت قاطع ازاصل برده داری حمايت شده است،
چنانکه انجيل اطاعت بردگان را از اربابان خود به اندازه اطاعت آنان از مسيح يک فرضيه مذد ھبی شمرده است،
و درقرآن ازجانب خداوند تصريح شده است که بنده ای که ھيچ اختياری ازخود ندارد نميتواند با مردآزادی که
خدا بدو رزق وروزی فراوان اعطا فرموده است يکسان شناخته شود .درتورات بصورت فرمان مستقيم خداوند
يھوه آمده است که”اگر غالمی عبری بخری پس شش سال نزد تو خدمت کند و سال ھفتم بی قيمت بيرون رود،
و اگر آقايش دراين مدت زنی بدو داده باشد و آن زن پسران و دختران برايش زائيده باشد آنگاه زن و اوالدش
ازآن آقايش باشند و آن مرد تنھا بيرون رود ،ليکن ھرگاه آن غالم بگويد که ھر آينه زن و فرزندان خود را دوست
ميدارم و نميخواھم بدون آنھا آزاد بيرون روم،آنگاه آقايش اورابحضور خداوند )درمعبد( بياورد دوگوش
اورادرفشی سوراخ کند واو وی راھميشه بندگی نمايد”)سفر خروج،باب بيست و يکم .(۶-٢ ،ودرتفسير يھودی
بن سيراخ ازتورات تصريح شده است که”:علوفه چوب و بار برای االغت ،نان وکتک و کار برای بنده ات ،زيرا
که اگر او سرش را باالنگاه دارد به فرمان تو نخواھد ماند ،و اين يوغ و طناب است که گردن اورا خم ميکند.
نصيب غالم بايد شکنجه و فلک باشد .اگر بنده ات فرمان تورا اطاعت نکند بيدرنگ اورابه غل وزنجير بينداز")باب
سی وسوم .(٢۵
درھمين راستا در"عھد جديد" آمده است" :ای غالمان ،طوری بااشتياق مطيع اربابان زمينی خود باشيد که
ازارباب آسمانی خود مسيح اطاعت ميکنيد”)رساله پائولوس رسول به افسيان ،باب ششم ،ه(”،به غالمان بگو
که درھر امر مطيع اربابان خود باشند و درباره احکام آنان جرو بحث نکنند و آنھارا ھمواره ازخود راضی نگاه
دارند” )رساله پائولوس رسول به تيطس ،باب دوم .(٩ ،قديس بسيار سرشناس مسيحی ،توماس آکوينوس)سن
توماس دان( درھمين باره فتوا داده است که”:بردگی که نتيجه گناھی است که آدم مرتکب شد ،ازنظر اجتماعی
 - ١چه درجھان مسيحيت و چه درعالم اسالم ،بخصوص درجامعه تشيع ،کسانی درھمه ادوار کوشيده اند و ميکوشند تا واقعيتھای بحث
برانگيز قوانين مذھبی”يھودی – مسيحی” يااسالمی رابا منطق ھائی توجيه کنند که بيش ازآنکه واقعا گره ازمشکلی بگشايد گره ھای
تازه ای برآن ميافزايد.
تئويسين برجسته جمھوری اسالمی ،شھيد مرتضی مطھری ،ازدواجھای پيامبر را مربوط بدين ميداند که چون اسالم درحال گسترش بود
پيغمبر برای تحبيب قلوب به تعدد زوجات احتياج داشت ،بدين حساب قانون تعددزوجات درقرآن بخاطر اين نازل شده بود که پيامبر برای
فعاليت سياسی خود بدان نياز داشت .فرضيه پردازی ديگری ھمين موضوع راازديدگاه مختصات اقليمی و مزاج و حقوق فردو عائله
توجيه ميکند”:اين مسئله که بطور کلی درمورد پيامبر تا نه زن ودرمورد ديگران تا چھار زن جايزشمرده شده است مسئله ای است که
براساس خواص اقليم و نيازھای متقابل جامعه مزاج و حقوق فرد و عايله و تبعات ھنگامی مانند وقوع جنگ و پرورش ايتام و ساير
عللی که دراصل تجويز آن دخالت داشته است فرق ميکند.
بايد دانست که بخاطر اھميت بسزای آن روزگار که ھرکس از قبيله ای زن ميستاند درحمايت کامل آن قبيله بود محمد به گرفتن زنان متعدد
اقدام کرد وخود رابدين طريق باقبايل چندی پيوند داد تادرراه نشر اسالم نه تنھا با او مخالفتی نکنند ،بلکه حمايت ازاو را وظيفه قبيله ای
خويش نيز بدانند") حاشيه برترجمه فارسی اسالم درايران
ای .پ .پتروشفسکی ،ص .(۴١۴
درجای ديگر درھمين کتاب دررد اين نظرکه برده دار دراسالم مجاز شناخته شده ،نوشته شده است “ :بردگی واقعيتی بود تاريخی که
اسالم با آن روبرو شد و به خاطر ريشه داربودن آن ،بخصوص ازجنبه اقتصادی ،اسالم نميتوانست آنرا يکباره و آنابرانداد ،پيامبر
منگريست که مخالفت به ناگاه باآن محال است و لغو آنی و فوری آن عملی نيست ،ازاين رو به اصل تدريج و به اصطالح لطائف الحيل
متوسل شد ،و به مرور اساس آنرا برشوراند" )ھمان کتاب،ص  ۴٠٩و.(۴٧٣
چنين استدالل ھائی برای توجيه مسائلی که برای بشريت امروز و بخصوص فردا اصوال توجيه ناپذيرند ،بيش از آنکه استداللھائی
پذيرفتنی باشد ،اعترافی است براينکه قوانينی که ازلوح محفوظ بصورت قوانين ثابت و تغيير ناپذير الھی به مسلمانان جھان ،درھر مقطع
مکانی و درھر مقطع زمانی ابالغ شده اند ازھرچيزبااين ھدف وضع شده اند که مشکالت پيامبر رادر عربستان صدراسالم حل کنند ،نه
اينکه راھنمای ھمه جھانيان درھمه شرايط زمانی و مکانی باشند.
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نظام مفيد و عادالنه ای است ،زيراامری طبيعی است که گروھی کارکنند تا گروھی ديگرآزاد باشند وبتوانند
ازقانون خدا واز خود آنان دفاع کنند”.
درمورد بردگی درمسيحيت ،يکبار ديگر ميبايد تذکر داده شود که خود عيسی درانجيل برداشتی ديگر دراين باره
دارد که نه پائولوس بدان رفته است ،و آنچه ازآن باقی مانده فقط جمالت کوتاھی درانجيل ھا است که مومنين
گاه و بيگاه ميخوانند و ازآن ميگذرند ،ازاين قبيل که“ :ھيچکس نميتواند بنده دو ارباب باشد ،زيرا که دراينصورت
يا ازاولی بدش می آيد و دومی رادوست دارد يا به اول )خدا( ارادت ميورزد و دراينصورت دومی را حقيرميشمارد"
)متی ،باب ششم ،٢۴ ،لوقا ،باب دوازدھم ٢٢ ،و باب شانزدھم.(١٣ ،
درقرآن بنوبه خود براصل برده داری تاکيدی قاطع گذاشته شده ،زيرا اين سنت خواست مستقيم خداوند و ناشی
از اراده و مشيت خاص او شناخته شده است":خود ما چنين خواسته ايم که کسانی را به چندين درجه برتراز
ديگران قرار دھيم تا اينان رابه بردگی خويش درآورند”)زخرف ”،(٣١،خدا رزق بعضی از بندگان خود را بربعضی
ديگر فزونی داده است ،اما آنکس که رزقش افسون شده زياده را به غالمان خود نميدھد تابااوبرابر شوند”)نحل،
 ”،(٧١آيا بنده ای که ھيچ اختياری ازخودندارد و مردی آزاد که مابه او رزق فراوان عطاکرده ايم و پنھان و
آشکارا ھرچه بخواھد ازمال خود انفاق ميکند باھم يکسانند ؟")نحل "،(٧۵،دونفرمرد ،يکی بنده ای گنگ و
ناتوان که سربار موالی خويش است و ازھيچ راه خيری به مالک خود نميرساند ،و ديگری مردی آزاد که به
عدالت امر ميکند ودرصراط مستقيم است،آيا اين دونفردارای حقوق متساوی ھستند؟")نحل .(٧۶،در"صحاسته"
ازخودمحمد نقل شده است که ":ھرغالمی که ازصاحب خود بگريزد ازبرائت خدای تعالی بيرون آمده است ،و
بنده ای که از نزد ارباب خود گريخته باشد نمازش ازحد شانه ھايش باالتر نخواھد رفت ،زيرا حقتعالی نمازو
روزه غالم وکنيز گريخته پارا نميپذيرد”.
درفقه اسالمی بنده داری دارای سه منبع اصلی است :اسيرانی که درجنگ ازکفار گرفته ميشوند ،بندگانی که از
صاحبانشان خريداری ميشوند،و فرزندانی که ازغالمان و کنيزان بدنيا می آيند .ريشه اين ھرسه به جنگ ميرسد،
زيرا بردگانی که دربازار برده فروشان خريد و فروش ميشوند خود درجنگھا يا دستبردھا بعنوان غنيمت به بندگی
درآمده اند .بردگان فراری ميبايد درھرجا که پيدا شوند بازداشت و به صاحبانشان بازپس داده شوند ،و اگراربابان
آنھا پيدانشوند غالم يا کنيز گريز پا زندانی شوند .اگر بنده ای به چند ارباب تعلق داشته باشد ھريک از صاحبان
او حق دارد قسمتی ازبدن وی راکه سھم او بحساب می آيد ،مثال فالن دست يا فالن عضو اورا بفروشد يا آزاد
کند.
دراين صورت برده فقط وقتی ميتواند کامال آزاد شود که ساير اعضای خود را نيز بازخريد کرده يا متعھد بازخريد
آنھا شده باشد.
.........................................................................................................
دست کم دردومذھب ازسه مذھب”توحيدی" ،ھنرھای زيبا که ازآغازتمدن بشری ھمواره ازاجزای اصلی فرھنگ
و مدنيت به حساب آمده اند ،يا جای بسيارکمی دارند ،يا اساسا جائی ندارند .به تذکرمارگوليوثMargoliouth
در ميان رشته ھای ششگانه ھنرھای زيبا ،يعنی موسيقی ،نقاشی ،مجسمه سازی ،درام ،شعرو معماری ،تنھا
رشته آخرين بصورت روشن ،و رشته ماقبل آخر باقيد کراھت و باتذکر اينکه”ازشعرا تنھا سبکمغزان پيروی
ميکنند” )نمل (٢٢۴،مورد قبول اسالم قرار گرفته اند و چھار رشته ديگر نفی شده اند ،ھمچنانکه درآئين يھود
منع پيکرسازی اولين ومھمترين فرمان ازفرامين دھگانه خداوند يھوه است .درعوض موسيقی دراين آئين تاحد
زيادی پذيرفته شده و حتی يکی از حرفه ھای سه گانه ھمه مردم جھان شناخته شده است .....”:پس بابال نواده
نسل ھفتم قابيل پدر گله داران بود ،و برادرش يوبال پدربربط نوازان ونی زنان و قائن پدرآنھائيکه صانع مس و
آھن ھستند” ) سفر پيدايش ،باب چھارم٢١،و .(٢٢موسيقی يھود اصالتا جنبه مذھبی داشت و شامل بوق و شاخ
قوچ و نی و زنگوله ميشد ،که ھمه آنھا توسط يوبال ابداع شده بود.
درھمه تمدنھای باستانی ديگر :مصر ،کلده ،بابل ،سومر ،آشور ،فنيقی ،ايران ،ھند ،چين ،يونان ،رم ،ودرھمه
آئين ھای اساطيری و نيمه اساطيری جھان کھن موسيقی نه تنھا مجازبلکه گاه مقدس شمرده شده است ،ھمچنانکه
امروز نيز درمراسم مذھبی زرتشتی و بودائی و مسيحی جزء جدائی ناپذيراين مراسم است .دراسالم نه تنھا
موسيقی راھی به مذھب ندارد ،بلکه حتی موسيقی غير مذھبی نيز درتمام تاريخ اسالم با دشمنی سرسختانه
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فقيھان و متشرعان و محدثان مواجه بوده و بھمين جھت عرفا و صوفيان و جرم”سماع" مورد طعن و آزار قرار
گرفته اند .درھمين دوران خودما ،دردھه ھای پايانی قرن بيستم ،آيت اله خمينی درکشف االسرار خود فتوا داد و
بعدا نيز درمقام ولی فقيه تأکيد کرد که”موسيقی روح شھوترانی و عشقبازی و خالف عفت درانسان توليد ميکندو
شھامت و شجاعت و جوانمردی راازاوميگيرد .زندگانی که درآن موسيقی باشد پست و بيشرمانه است وانسان را
ره يک موجود ھزل و بيھوده تبديل ميکند .موسيقی خيانت است به مملکت اسالمی”.
تنھا نوعی ازموسيقی که درمکتب واليت فقيه”اسالمی" شناخته ميشود طبل و شيپور و سرودھای جنگی است.
وقتی که درنخستين سال روی کارآمدن خمينی ،اوريانا فاالنچی روزنامه نگار سرشناس ايتاليائی درمصاحبه ای
پرسروصدا ازاو پرسيد که شما که موسيقی را تحريک کننده روح شھوترانی و بی عفتی ميدانيد درمورد موسيقی
کسانی چون باخ و موتسارت و بتھوفن چه ميگوئيد؟ آيت اله پاسخ داد :من اين آدمھائی را که اسم ميبريد
نميشناسم ،اما اگرموسيقی آنھا موسيقی مارش باشد اشکالی ندارد.
البته چنين برداشتھائی خاص کسانی چون خمينی نيست ،زيرا خمينی و نظاير او دنباله روان مکتبی ھستند که
در آن مدتھا پيش از خمينی توسط محدثان معتبر ازقول خود پيامبر اسالم در"حديث موثق” آمده است که:
"خوانندگی و نوازندگی ازاجل معاصی است ،و آنانکه بدين را بروند درروزقيامت باتفاق زناکاران و صورتگران
کرو کور و لنگ و ازگورھای خود بيرون آيند و مانند سگ نوحه کنند".حتی ازھمين پيامبر نقل شده است که ھر
کس که يک درھم به اھل ساز و آواز بدھد معصيت او نزد خداوند شديد تر ازمعصيت کسی است که ھفتاد بار با
مادر خود زنا کرده باشد.
نظيرھمين تذکررادرمورد دورشته ھنری ديگر نقاشی ومجسمه سازی ميتوان داد ،که اين ھردونيزازاجزاء جدائی
ناپذير ھمه تمدنھا و مذاھب اساطيری و درعين حال فرھنگ مسيحی بشمار ميروند ،ودرھمين راستا است که
ھزاران شاھکار ھنری شرق و غرب بصورت آثار نقاشی مسيحی و مانوی و يونانی و رومی،ونيز آثار حجاری
مصری وبابلی وبودائی و برھمائی و يونانی و رومی و ايرانی و مسيحی درزمينه مذھبی آفريده شده اند ،و تنھا
دو آئين يھود و اسالمند که خود راازاين قاعده مستثنی کرده اند .درتورات خداوند يھوه سلسله قوانينی راکه
درطور سينا به موسی ديکته ميکند بااين قانون آغاز ميکند که” ھيچ تصوير تراشيده و ھيچ تمثالی ازآنچه باال
درآسمان است و آنچه پائين درزمين است و آنچه درآب درزير زمين است برای خودمساز ،زيرا که من يھوه که
خدای توھستم خدائی غيرتمند و حسودم” )سفرخروج ،باب بيستم .(٣،دراسالم نيز ساختن مجسمه يا تصوير
خداوند يا پيمبران و امامان و اصوال ھرموجود جاندار منع شده و دراين باره از پيامبر روايت شده است که
شديدالعذاب ترين مردم درروز قيامت صورتگرانی ھستند که نقش يا مجسمه آدم يا حيوان راميسازند ،وازقول
جبرئيل آمده است که من به خانه ای که درآن سگی باشد يا صورتی رابرديوار کشيده باشند داخل نميشوم.
......................................................................................................................
قوانين جزائی ھرسه آئين”توحيدی" ،آنطور که درتورات و انجيل وقرآن آمده است ،درشرايط کنونی تمدن بشری
قوانينی ھستند که ھيچ جامعه متمدنی – ھر قدر ھم که کسانی ازافرادآنھا با خلوص نيت ازايمان يھودی يا مسيحی
و يا اسالمی خود دفاع کنند و روزھای جمعه و شنبه و يکشنبه به مسجد يا کنيسه و يا کليسا روند -نه حاضر به
اجرای آنھا است و نه حتی ميتواند برآنھا صحه بگذارد.
درتورات نه تنھا جائی به بخشش گناھکاران داده نشده ،بلکه حتی حيواناتی که آدمی بدست آنھا کشته شده باشند
نيز به محکمه شرع برده شده و پس از محاکمه سنگسار ميشوند ،و دراين مورد خود يھوه تأکيد ميکند که”
ھرآينه انتقام خون شما راازھرانسان و ازھر حيوان خواھم گرفت”)سفرپيدايش ،باب نھم .(۵ ،درانجيل درست
درجھت خالف تورات بدين بخشش و گذشت جائی مبالغه آميز داده شده است ،و اين واقعيت ميتواند يکی از
شگفتی ھای کتابی بشمار آيد که”برای نقض قوانين آن ديگری نيامده ،بلکه تنھا برای تکميل آن آمده است”.
دردوانجيل متی و لوقا ازقول عيسی آمده است که :شنيده ايد که گفته شده است چشم به عوض چشم و دندان به
عوض دندان ،اما من به شما ميگويم به کسی که به توبدی ميکند بدی مکن و اگر کسی برگونه راستت سيلی
ميزند گونه ديگرت رانيز به جانب اوبگردان .به کسی که ازتو چيزی ميخواھد آنرا ببخش و ازکسی که تقاضای
وام ازتوميکندروی مگردان )متی ،باب پنجم ۴٢-٣٨،و لوقا ،باب ششم٢٩،و .(٣٠و درجای ديگر آمده است:
شنيده ايد که ھمسايه خود را دوست بدارو ازدشمن خويش متنفر باش ،اما من ميگويم دشمنان خود را دوست
بداريد و برای آنھا که به شما ستم ميکنند دعا کنيد .اگر فقط کسی را دوست بداريد که اونيز شما را دوست دارد
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چه پاداشی را ميتوانيد متوقع باشيد؟ آيا باج گيران ھمين کاررا نميکنند ؟ اگر تنھا به دوستان خود سالم کنيد چه
ادعای دينداری ميتوانيد بکنيد؟ مگر بی دينان نيز چنين نميکنند ؟)ھمانجا۴٧-۴٣،و .(٣۶-٢٣ودرپاسخ پطروس
حواری که ازعيسی ميپرسد اگر برادر )ھمنوع( من به حق من تجاوزکند ،تاچند بار بايد اورا ببخشم؟ آيا تاھفت
بار ؟ وی پاسخ ميگويد :نه ھفت بار ،بلکه ھفتاد مرتبه ھفت بار)متی،باب ھجدھم٢١،و .(٢٢درباره اعمال
مجازاتھائی چون قصاص و ديه ،رھنمود عيسی اين است که محکوم نکنيد تا محکوم نشويد و ببخشيد تا بخشيده
شويد)متی ،باب ھفتم ،۵- ١،لوقا ،باب ششم.(٣٧،
درقرآن،خداوندازصورت پدرآسمانی مسيحيت به ھويت توراتی"ولم فی القصاص حيوه يااولی االلباب" بازميگردد
)بقره ،(١٧٩،وبرقانون توراتی چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان – که خود آن اقتباس کلمه به کلمه
از قانون حمورابی است -تأکيد ميگذارد )بقره١٩۴ ،؛ نساء٩٢،؛ مائده ؛ ،۴۵نحل؛ ،١٢۶اسری ؛ ،٣٣شوری،۴٠،
٢
حج .(۶٠،درمورد ديگر گفته ميشود که دست مرد و زن دزد راقطع کنيد )مائده.(٣٨،
وھمين کيفر برای محاربين باخدا ومفسدين فی االرض تعيين ميشود ”:مجازات آنانکه محارب خدا و رسول اويند
و درزمين فساد ميکنند اين است که به دار آويخته شوند يا دستھا و پاھايشان درجھت مخالف بريده شود”)مائده،
،٣٣اعراف ،١٢۴،طه ،٧١،شعرا.(۴٩،
آنچه مقررات قضای اسالمی خوانده ميشود کال دردورانھای بعد توسط فقھای مختلف وضع شده است و غالبا نيز
ميان آنھا ،بخصوص دردوجھان تسنن و تشيع ،توافق نظر وجود ندارد .ولی آنچه بھمين اندازه جالب است نحوه
دادرسی دردادگاه ھای شرع اسالمی است که درارتباط با ضوابط قضائی جھان متمدن امروز درمورد صدور رأی
نھائی درباره متھمان و مراعات حداکثردقت وعدالت درصدورواجرای رأی ،ميراثی کامال قرون وسطائی است.
قاضی ميبايد درايام معينی درمحکمه وگاه نيز درمسجد به امردادرسی اقدام کند .درجريان جلسه ،بايد مدعی و
مدعی عليه را به نشستن دعوت کند ،ولی اگر يکی ازطرفين دعوا مسلمان و ديگری اھل ذمه باشد ،قاضی بايد
مسلمان را به نشستن دعوت کند واھل ذمه را سر پا نگاه دارد .درمحکمه شرع مدعی العموم و وکيل دعوی
وجود ندارد و خود قاضی بايد اين دو وظيفه را ايفاکند .دوطرف دعوا خود از منافع خويش دفاع ميکنند و
درمحکمه حضور مييابند و اگر زن باشند نماينده ای را به جای خويش گسيل ميدارند .قاضی خدمتگزارانی مرکب
از يک يا چند کاتب )منشی( و يک دربان که بايد داد خوانده يا شھود رادرمحکمه حاضر کند دراختيار دارد .حکم
قطعی دادگاه بايد درھمان جلسه محکمه و تنھا دريکروز صادر شود و اين حکم قابل تجديد نظر نيست و بايد
بفوريت به اجرا درآيد.
…………………………………………………………………………………
نماز درسه آئين ”توحيدی" خاص آئين اسالم است ودردوآئين درگر بدين صورت وجود ندارد .ولی اين سنت از
جانب خود اسالم وضع نشده ،بلکه کليه اجزاء آن )وضو ،نيت ،قنوه ،رکوع ،و سجود( ازآئين مانوی اقتباس
شده است ،حتی اينکه اگر آب برای وضو پيدا نشود ميتوان به خاک تيمم کرد.
اوقات ادای نماز ھای اسالمی نيز ھمان اوقات نمازھای مانوی يعنی پيش از طلوع خورشيد ،نيمروز ،شبانگاه
است .شمارنمازھای روزانه درآغاز کار ،يعنی دردورانی که محمد درمکه بود تنھا دو باربود ":بجاآوريد نماز را
دردوسوی ھرروز")ھود .(١١۴ ،پس از ھجرت محمد به مدينه اين رقم به سه نماز افزايش يافت”:نماز رادرسپيده
دم و درشامگاه و درطول شب برپاداريد")طه ،(١٣٠،و سرانجام نمازھای پنجگانه پارسی بصورت نھائی پذيرفته
شد .قرائت نماز تقريبا درھمه جھان اسالم به زبان عربی است ،بجز درنزد مسلمانان چين که بخش عمده ای
ازآن را به فارسی ميخوانند ،زيرا نخستين مبلغان اسالمی که به چين رفتند خراسانيانی از فرقه حنفی بودند که
برخالف سه فرقه ديگر تسنن و فرقه شيعه خواندن نماز را برای مسلمانان به ھرزبانی که باآن سخن ميگويند
مجازميدانند.
 - ٢سابقه” دست بريدن” رابعنوان مجازات ،پيش ازقرآن دردومتن باستانی ديگر ميتوان يافت ،يکی درقانون حمورابی که درآن مجازات
چند نوع بريدن ھردو دست بزھکار تعيين شده است ،و ديگری درسفر تثنيه تورات ) باب بيست و پنجم(١٢-١١،که درآن آمده
است ....":واگر دوشخص بايکديگر منازعه نمايند ،و زن يکی پيش آيد تاشوھر خود را ازدست زننده اش نجات دھد و دست خود را دراز
کرده عورت اورابگيرد پس دست اوراقطع کن ،و چشم تو براوترحم نکند".
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قبله مسلمانان – که ميبايست ھنگام نماز روبدان داشته باشند – در آغاز اورشليم )بيت المقدس( بود ،ولی پس
از تيرگی روابط مسلمانان با جامه يھوديان مدينه اين قبله به کعبه تغيير يافت اين تغييرغير منتظره درقرآن چنين
توجيه شده است که خداوند خواسته است ازاين راه درجه ايمان مومنان را آزمايش کند":ناباوران ميگويند چه
چيز باعث آن شد که مسلمانان ازقبله ای که برآن بودند به کعبه روی آوردند ،بدانان بگو اين کار را ازاين رو
کرديم که دريابيم چه کسانی ازپيامبر پيروی ميکنند و چه کسانی ازاوروی برميگردانند .پس رويت را به سوی
مسجدالحرام بگردان ،و ھمه شما ھرجاکه باشيد ازاين پس رويتان را بدانسو بگردانيد”)بقره.(١۴٠ ،
…………………………………………………………………………………
به خالف نماز ،رسم روزه داری درنزد اعراب جزيره العرب سابقه ای قديمی و ماقبل اسالمی داشته است ،چنانکه
به روايت مورخان اسالمی عبدالمطلب جد محمد سالی يکبار برای عبادت”ﷲ” که قبيله قريش متولی معبد او بود
انزوا ميگزيدو دراين مدت روزه ميگرفت .ولی درزمان ظھور اسالم سابقه مھم ديگری نيز درھمين زمينه وجود
داشت و آن روزه يکماه مانويان درھرسال بود که به ياد بود زندان و مرگ مانی گرفته ميشد و باروزمقدس”به
ما" معادل روزفطر مسلمانان ،پايان مييافت .اين روزه که ھمزمان با عيد پاک مسيحيان بود درماه فروردين
برگزار ميشد .درنخستين سال مھاجرت به مدينه ،محمد روز دھم محرم را که يک روزمذھبی قديمی معادل با دھم
تشرين يھوديان بود برای روزه تعيين کرد ،اندکی بعد ازآن تمام ماه عبادت کليميان )ماه کيپور( را ماه روزه
مسلمانان مقررداشت ،ولی بعداز قطع رابطه با يھوديان مدينه و تغيير قبله مسلمانان ازبيت المقدس به مکه ،اين
ماه عبادت را به ماه رمضان تغيير داد.
بسياری ازمحققان اين قانون روزه داری ماه رمضان را نشانی ازاين دانسته اند که شارع اسالم ازوضع جغرافيائی
و اقليمی مناطقی ازجھان که درآنھا گاه طول روز به بيشتر ازبيست ساعت ميرسد و درمناطقی نيز حتی خورشيد
غروب نميکند بيخبر بوده است .گولد تسيھر دراشاره بدين مشکل ميپرسد آيا ميبايد فرض کرد که اين مقررات
به ھمه جھانيان مربوط ميشوند يا نه تنھا به ساکنان شبه جزيره عربستان ،زيرا که محتوای آنھا اختصاصا مناطق
و گرم آفتابی اين شبه جزيره و مسائل روزمره صحرانشينان آنرا دربرميگيرد و ھيچ محلی درآن برای ساکنان
مناطق سردسير و غير آفتابی کره زمين که ممکن است مسلمان شوند منظور نشده است.
…………………………………………………………………………………
سنت حج سنتی است که مستقيما ازعربستان ماقبل اسالمی گرفته شده است .سعی )دويدن(ميان صفا و مروه
ادامه سنتی قديمی است که دراجرای آن طواف کنندگان به نشان ادای احترام به دوبت اساف و نائله که دراين
دومحل نصب شده بودند ھفت بارميان اين دومکان رفت وآمد ميکردند ،ساير آداب کنونی حج :تراشيدن موی
سر ،بوسيدن حجراالسود ،قربانی گوسفند ،توقف کوتاه درعرفات ،پرتاب سنگ به شيطان ،ھمگی يادگار دوران
ماقبل اسالمی ھستند .ابوحامد غزالی ،بزرگترين عالم الھيات ايران اسالمی ،درباره اين مراسم مينويسد که من
ھيچ دليل موجھی برای مناسک حج نيافته ام ،ولی چون امر شده است اطاعت ميکنم،
………………………………………………………………………………
دست کم دردوآئين ازآئينھای سه گانه”توحيدی" غنيمت گيری مقام بسيار مھمی دارد .درتورات کسب غنيمت از
اصولی است که يھوه اختصاصا برآن تأکيد ميگذارد و درھرزورآزمائی قوم اسرائيل با اقوام ديگر بدانان يادآوری
ميکند که مغلوبان را ازمردو زن و کودک بکشند اما دارائی آنانرا به غنيمت برای خود نگاه دارند.… ":و بنی
اسرائيل تمامی شھرھای آن ملوک را گرفته و اھالی آنھارا بالکل بدم شمشير ھالک کردند بموجب آنچه موسی
بنده خداوند امر فرموده بود ،و تمامی غنيمت آن شھرھا ونيز بھائم آنھا رابرای خود به غارت بردند )صحيفه،
يوشع بن نون ،باب يازدھم(١۴ ،؛"و چون يھوه خدايت شھری را بدست تو بسپارد جميع ذکورانش را به دم
شمشير بکش ليکن زنان و اطفال و بھائم و آنچه را که درشھر باشد برای خود به تاراج ببر و غنائم دشمنان
خود را که يھوه خدايت به تودھد بخور" )سفر تثنيه،باب بيستم(١٣،؛" و جدعون به ايشان گفت ھريکی ازشما
گوشواره ھای طالی غنيمت خود را به من بدھد ،پس ردائی پھن کرده ھريکی گوشواره ھای خود را که به غنيمت
گرفته بودند درآن انداختند و وزن آنھا ھزار و ھفتصد مثقال طالبود سوای گردن بندھائی که برگردن شترانشان
بود ،و جدعون ازآنھا ايفودی ساخت و آنرا درشھر خود عفره برپاداشت و تمامی اسرائيل درعقب آن زناکردند”
)سفر داوران ،باب ھشتم”،(٢٧-٢۴ ،و چون داود به صقلغ رسيد بعضی از غنيمت ھا را که گرفته بود برای
مشايخ اسرائيل و دوستان خود فرستاده گفت اينک ھديه ای از غنيمت دشمنان خداوند برای شماست” ) کتاب
اول سمو ئيل ،باب سی ام.(٢۶ ،
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آيات متعددی درقرآن به توبه خود بدين غنيمت گيری و مسائل مربوط بدان اختصاص يافته اند ) بقره٢١٢ ،و٢۴۵
انفال ،۶٩ ،١،۴١ ،فتح ،٢١-١٩ ،حشر ،١٠-۶ ،ممتحنه .(١١ ،درسوره انفال ترتيب تقسيم غنائم دقيقا تشريح
شده است ،و معروف است که سرداران اسالم پيش ازھر پيکاری اين سوره را برای جنديان خود ميخواندند تا
شور و حرارت آنانرا برانگيزند .دريکجا اکيدا توصيه شده است که مومنين فرصت را از دست ندھند و برای
کسب غنيمت عجله کنند ":خداوند کسب غنائم بسياررا به شما وعده داده است ،و برشما است که درآن شتاب
کنيد” )فتح.(٢٠ ،
درزمان جھاد اسالمی اسير گرفتن زنان و کودکان به عنوان غنيمت جنگی مجاز است .حتی زنان شوھرداری ھم
که دراين جنگھا به غنيمت گرفته ميشوند ميتوانند به مالکيت مردان عرب درآيند)نساء.(٢۴،
…………………………………………………………………………………
سنت خونين قربانی سنتی است که از تمدنھای باستانی بين النھرين به آئين يھود و از آنجا به اسالم منتقل شده
است و از مميزات ھمه تمدنھای سامی و ساختارھای اساطيری آنھاست ،درصورتيکه درگاتاھای زرتشت اين
سنت محکوم شده است.
درآئين يھود قربانی مھمترين اصل عبادت شناخته شده ،درحدی که بدان اھميتی درحد پرستش خود يھوه داده
شده است .چندين آيه تورات حکايت ازاين دارد که ھيچ بوئی برای يھوه خوشايند تر ازبوی خوش قربانی کباب
شده نيست .درداستان ابراھيم حتی فرزند خود او به عنوان قربانی تعيين ميشود ،و تنھا درآخرين لحظه خداوند
قوچی رابجای فرزند او به منظور قربانی شدن ميفرستد) سفر پيدايش ،باب بيست دوم.(١۵-١٢ ،
درتمام مراسم قربانی درمعبد خداوند يا درجاھای ديگر ،پاشيدن خون حيوان قربانی به اطراف و اکناف معبد و به
محل آتش نياز اھميت اساسی دارد ،زيرا” بدون ريختن خون آمرزش گناھان مفھومی ندارد” )رساله پائولوس
رسول به عبرانيان ،باب نھم.(٢٢ – ١٩ ،
درتورات اصوال ھمه فرزندان ارشد و ذکورھرخانواده يھودی و نيز نوزادان گاوان و گوسفندان آن به خداوند
تعلق دارند و بايد وقف او به حساب آيند ،منتھا بجای قربانی آدمھا ،گاوو گوسفند قربانی شوند ،و تنھا درمورد
االغ اين استثنا منظور شده است که اگر صاحب االغ حاضر به تعويض آن با گوسفند برای قربانی نباشد ،گردن
االغ را بشکند ) سفر الويان ،باب بيست و ھفتم .(٢٨ ،درھمين تورات چندين بار از قربانی آدمی نيز سخن رفته
است ،چنانکه آخازيا و مناسه پادشاھان يھودا و متوليان معبد سليمان فرزندان خود را بعنوان قربانی درآتش می
افکنند )کتاب دوم تواريخ ايام ،باب بيست و ھشتم( و درزمان سلطنت آخاب شاه اسرائيل ،خيئيل بيت ئيلی
بمناسبت تجديد بنای شھر اريحا پسر ارشد خودش را درھنگام زدن کلنگ ساختمان و پسر ديگرش را درھنگام
ساختن دروازه آن قربانی ميکند) کتاب اول پادشاھان ،باب شانزدھم.(٣۴ ،
اين سنت خونين که امروزه نيز از ارکان آئين يھود به شمار می آيد عينا از دين يھود به اسالم راه يافته است،
ھر چند که دردوران ماقبل اسالمی نيز نمونه ھائی ازآنرا درنزد برخی ازقبايل عرب ميتوان يافت .ازاين سنت
درچندين سوره قرآن )بقره ،۶٧،آل عمران ،١٨٣ ،مائده٢٠ ،و ،٩۵حج ،٣٧-٣٣ ،٢٨،فتح ،٢۵،کوثر (٢ ،ياد
شده است .انتساب خانه کعبه به ابراھيم سنت قربانی را بعنوان يادگار ابراھيم درمتن شعائر مربوط به حج قرار
داده و قربانی گوسفند رادراين مراسم بصورت يکی از فرايض حج درآورده است ،بطوری که ھر ساله بين يک
تا دو ميليون گوسفند )و گاه بيشتر( درمراسم حج که بھمين جھت عيد قربان ناميده ميشود ،دريکروزمعين
درمکه سر بريده ميشوند و بخاطر عدم امکان استفاده از آنھا به گودال ريخته ميشوند و احتماال خطرات بھداشتی
گوناگونی نيز پديد می آورند بی آنکه نه خدا احتياجی به چنين کشتار داشته باشد ،نه ميليونھا گرسنه جھان
اسالمی ،از اندونزی و فيليپين تا صحرای افريقا ازآن بھره ای بر گرفته باشند.
……………………………………………………………………………………
سنت ختنه پسران که خداوند آنرا برای يھوديان و مسلمانان الزامی شمرده ولی مسيحيان راازآن معاف داشته
است مانند تقريبا ھمه سنتھا و شعائر ديگر آئين يھود از تمدنھای ماقبل توراتی اقتباس شده است .ھرودوت ختنه
رااز سنن فنيقيان ميشمارد ،ولی متذکر ميشود که خود فنيقيان نيز آنرا ازمصريان گرفته اند .درخود تورات دراين
راستا به مصريان ،عمونيان ،موآبيان و ادوميان اشاره شده است ) کتاب يرمياء نبی،باب نھم .(٢۴،درآئين يھود
اين موضوع ختنه ازاھميتی حياتی برخوردار است ،زيرا که تعھد يھوه به اينکه اسرائيل را قوم برگزيده خود
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قرار دھد و ارض کنعان راازنيل تا فرات بدو ببخشد و ذريت ابراھيم را شمار ستارگان آسمان و غبار زمين زياد
کند ،درگرو اين تعھد متقابل ابراھيم است که قوم اسرائيل فرزندان ذکور خودرا ختنه کند درواقع قوم اسرائيل
موجوديت و مشروعيت تاريخی و جغرافيائی و مذھبی خود را دردجه اول به آلتھای بريده شده پسران خود مديون
است .اھميت اين سنت درحدی است که حتی خداوند خودش درشبی تاريک دربيابان مصر بدنبال پيغمبر
اولوالعزمش موسی ميدود تااورا بخاطر اينکه ختنه نشده است بدست خود بکشد.
فرزندان ذکور يھودی بموجب قانون تورات درروز ھشتم تولد ختنه ميشوند ) سفر الويان،باب دوازدھم ،(٣ ،ھر
چند که به روايت تورات ابراھيم خودش در ٩٩سالگی ختنه شده است .موسی نيزتا به آخر عمر خود ختنه نشده
است .درميثاق ابراھيم با يھوه ،حتی بردگان خانواده ھای اسرائيلی نيزميبايد ختنه شوند)سفرپيدايش ،باب ھفدھم،
 .(١٢در"عھد جديد" ختنه يھوديان بعنوان يک رسم ظاھری مذھبی که خود بخود يعنی بدون”ختنه قلبی" ارزش
ندارد ازجانب عيسی مورد تخطئه قرار گرفته و تصريح شده است که کسی که جسما ختنه نشده باشد ولی احکام
خدا را بجا آورد حق دارد آنکسی را که باوجود داشتن کتاب آسمانی و نشانه ختنه ازشريعت تجاوز ميکند محکوم
کند) رساله پائولوس رسول به روميان ،باب دوم.(٢٩-٢۵ ،
درقرآن اشاره خاصی به ختنه نشده و وحی ويژه ای نيز درمورد آن نزول نيافته است ،ولی ھمانند ساير قوانين
توراتی به رسميت شناخته شده است ،زيرا اين رسم با ابراھيم پيغمبر آغاز شده که درعين حال پدر اسماعيل،
يعنی نيای اعراب نيز ھست.
……………………………………………………………………………………
درمورد خوراکی ھای حرام و حالل درسه آئين توحيدی وضعی مشابه مورد ختنه وجود دارد ،يعنی درحاليکه
دراين باره يھوديان تابع قوانينی بسيار جدی و انعطاف ناپذيرند ،و مسلمانان قوانينی درھمان مسير ولی ماليمتر
دارند ،مسيحيان ازھرگونه محدوديت و ضوابطی دراين زمينه معاف شناخته شده اند.
درسفر الويان تورات يک باب تمام به چرندگان و پرندگان و حشرات وماھی ھائی که ميتوان گوشت آنھا را خورد
و آنھائيکه نميبايد خورده شوند اختصاص داده شده است ،بی آنکه اين تقسيم بندی ازنظر ضوابط بھداشتی دليل
قابل توجيھی داشته باشد ،زيرا ھدف نھائی آن -مانند بسياری ازديگر مقررات تورات – فقط اين است که رسوم
و آداب مشابھی ،قوم يھود را ازديگر اقوامی که بااودرارتباطند جدا کند .نظير اين استراتژی درجھان تشيع نيز
در ارتباط با جھان تسنن به کار گرفته شده است .درتورات دراين باره آمده است .… “ :و خداوند به موسی و
ھارون خطاب فرمود که به بنی اسرائيل بـــگوئيـــــد ازھمه حيواناتی که برروی زمينند ،ھرکدام را که شکافته
سم ودرعين حال نشخوار کننده باشند بخورند ،اما شتر را نخورند زيرا نشخوار ميکند ليکن شکافته سم نيست،
و گورکن زيرا که او نيز نشخوار ميکند و شـــکافته سم نيست ،و خرگوش زيرا نشخوار ميکند و شکافته سم
٣
نيست.
درانجيل ،عيسی برروی ھمه اين قوانين خط بطالن ميکشد ،زيرا که ازديدگاه او آن چيزھائی که ازراه دھان وارد
معده ميشوند و پس از آن بصورت مدفوع به مزبله ريخته ميشوند آدمی را نجس نميکنند ،بلکه آن انديشه ھای
ناپاکی اورانجس ميکنند که ازقلب او سرچشمه ميگيرندو ازراه چشم يا دھان اوبه بيرون تراوش ميکنند)متی،
باب پانزدھم ،١٩-١٠ ،رساله پائولوس رسول به قرنتيان ،باب بيست و پنجم،١٠،رساله پائولوس به روميان،
باب چھاردھم(٢٠،با اين وصف درکتاب اعمال رسوالن )باب يازدھم(٢٨ ،ازقول پطروس رسول ،دروقتيکه
درعالم رويا ازخدا ميشنود که اورا به خوردن گوشتھا و ميوه ھائی که درپيش رودارد فراميخواند ،گفته ميشود:
نه ،ای خداوند ،من به خوراکيھائی که حرام و ناپاک است لب نميزنم.
درقرآن نيز ھمانند تورات ،خوراکيھائی معين منتھا درمقياس محدودتر ،حرام شناخته شده اند:
" خداوند خوردن مردار و خون و گوشت خوک و ھرحيوانی را که ھنگام ذبح آن نامی جز خدارا برده باشند
برشما منع کرده است )بقره.(١٧٣ ،
- ٣به تذکر ولتر ،احتماال خداوند دراين فھرست بندی اشتباه کرده ،زيرا که گورکن و خرگوش ھيچکدام نشخوار کننده نيستند و فقط دھان
خود را ميجنبانند.
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بااينھمه خداوند درقرآن تصريح ميکند که محدوديتھای غذائی را برای مسلمانان نسبت به يھوديان بسيار کاھش
داده است ”:ما گوشت حيوانات ناخن دار را به يھوديان حرام کرديم ،و نيز پيه طيور وچھار پايان را بجز آن
قسمتی که از پشت آنھا يا از احشايشان آمده باشد يا با استخوانھايشان آميخته باشد ،تا آنان را ازبابت عصيانشان
تنبيه کرده باشيم  ٤ولی برای شما بسياری ازاين منع ھا را برداشتيم” )انعام.(١۴۶،
ھمين يھوديان درقرآن بخاطر اينکه درروزشنبه ماھی خورده اند تبديل به بوزينه ميشوند )بقره ،۶۵ ،مائده،۶٠،
اعراف (١۶۶،درصورتيکه به مسلمانان اجازه داده شده است که شنبه ھا نيز ماھی بخورند و نگران بوزينه
شدن نباشند.
…………………………………………………………………………………
با ھمه اھميتی که عامل اقتصاد درزندگی روزمره پيروان آئين ھای”توحيدی" دارد و با ھمه نقشی که اصوال اين
عامل درپيدايش و توسعه اين مذاھب و تحوالت آنھا درطول تاريخ ايفا کرده است ،درھيچيک ازاين سه آئين توجه
خاصی به عامل اقتصاد و قوانين مربوط بدان نشده و آنقدر ھم که شده صرفا درحد اقتصادھای شبانی يا صحرائی
دورانھای پيدايش آنھابوده است که درھيچ صورت پاسخگوی شرايط اقتصادی پيچيده جھان امروز نيست،
ولوآنکه بنيادگرايانی يھودی يا مسيحی و مسلمان کليد حل تمام مسائل را تا به ابداالباد درسه کتاب آسمانی خود
بجويند.
درتورات تمام مسائل اقتصادی ) که بطور سنتی ميبايد درزندگانی قوم يھود نقش درجه اول داشته باشد( درمواردی
ازاين قبيل خالصه شده است که ”:اگرچيزی به ھمسايه خودت بفروشی يا چيزی از دست ھمسايه ات بخری
يکديگر را مغبون نسازيد ،اگر محصول زمينش را به تو بفروشد برحسب زيادتی سالھا قيمت آنرا زياده کن و
برحسب کمی سالھا قيمتش راکم نما ،و زمين خود را بطور ابدی مفروش زيرا زمين از آن من)يھوه(است و شما
نزدمن غريب و ميھمان ھستيد … .و اگر کسی خانه سکونتی درشھر حصار دار بفروشد تا يکسال بعد حق
انفکاک آنرا خواھد داشت و اگر درمدت يکسال تمام آنرا انفکاک ننمايد پس آن خانه که درشھر حصار دار است
برای خريداران نسال بعد نسل برقرار باشد) سفر الويان ،باب بيست و پنجم(.
درانجيل مسئله ای بنام اقتصاد اصوال مسئله شايان توجھی شناخته نشده و بھمين دليل عيسی آنرا کامال منتفی
شناخته است”:و عيسی به شاگردان خود فرمود :بخاطر زندگی نگران غذا و بخاطر بدن نگران لباس نباشيد .به
پرندگان آسمان بنگريد که نه ميکارند و نه درو ميکنند و نه انبار دارند و نه کاھدان ،ولی خداوند به آنھا روزی
ميدھد ،و شما خيلی بيشتر ازپرندگان به نزد خدا ارزش داريد ) لوقا ،باب دوازدھم ،و شما خيلی بيشتر از پرندگان
به نزد خدا ارزش داريد )لوقا ،باب دوازدھم.(٢۴-٢٢ ،
برای آنچه ميخوريد و می آشاميد اينقدر تقال مکنيد و نگران مباشيد ،اينھا چيزھائی است که مردم دنيا به دنبالشان
ھستند ،اما شما پدری در آسمان داريد که ميدانيد به اينھا محتاجيد و خودش به سراغ شما خواھد آمد )ھمانجا،
 .(٢٩-٣١چرا برای لباس نگرانيد ؟ به سوسن ھای صحرا نگاه کنيد و ببينيد که چگونه نموميکنند .نه زحمت
ميکشند ونه ميريسند .ولی سليمان ھم با آنھمه حشمت مثل يکی از آنھا آراسته نشد .پس نگران نباشيد که چه
بخوريم يا چه بنوشيم و چه بپوشيم ؟ ھمه مردم جھان برای بدست آوردن اين چيزھا تالش ميکنند .اما پدر
آسمانی شما ميداند که شما به ھمه اين چيزھا احتياج داريد ،نگران فردا نباشيد ،زيرا نگرانی فردا برای فردا
است و بدی امروز کافی است ) متی ،باب ششم.(٣۴-٢٨ ،
درقرآن به غير از منع ربا و دريافت خمس و زکوه و جزيه ،دستور اقتصادی روشنی که داده شده اين است که:
"چون به قرض و نسيه معامله کنيد بھتر است سند و نوشته درميان باشد و کاتب درستکاری معامله ميان شما
را بنويسد و از نوشتن ابا نکند ،زيرا خداوند نوشتن را به وی آموخته است ،پس بنويسد ومديون آنرا امضاء کند
و از آنچه مقرر شده چيزی نکاھد .و اگر مديون سفيه يا صغير است و صالحيت امضاء ندارد پس دوتن ازمردان
گواه آوريد ،و اگر دو مرد نيابيد يک تن مرد و دوزن شاھد آوريد ،و ازذکر تاريخ معين غفلت مکنيد ،چه معامله
بزرگ باشد و چه کوچک .و البته کاتب سند و گواھان دراين معامله نبايد بی اجر بمانند” )بقره.(٢٨٢ ،
 - ٤اشاره به سفر الويان که درآن حيوانات برحسب سم و ناخنشان به حالل و حرام تقسيم شده اند ،و پيه و چربی آنھا که درمراسم
قربانی مخصوص يھوه است و کسی اجازه خوردن آنھا راندارد )سفر الويان ،باب سوم ٣ ،و باب ھفتم.(٢۵-٢٢ ،
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............................................................................................................................
برخی قوانين مذھبی اختصاص به يکی از مذاھب توحيدی ،آنھم بخشی خاص ازآن دارند و حتی دربخشھای ديگر
ھمان مذھب نيز به رسميت شناخته نميشوند .ازمھمترين اين نوع قوانين قانون”تقيه” است که فقط درجھان
تشيع جنبه يک فريضه شرعی را دارد ،و دربخش سنی دنيای اسالمی که نه دھم جمعيت آنرا شامل ميشود مورد
قبول نيست .براساس اين اصل”تقيه”يک مسلمان حق دارد درمواردی که ازنظر امنيت جانی يا مالی خود بمصلحت
تشخيص دھد دروغ بگويد ،يعنی معتقدات مذھبی خود را مورد انکار و حتی لعن و دشنام قرار دھد يا شھادت
دروغ بدھد ،ودراين مورد حتی امامان دوازده گانه شيعه نيز که ازنظر مذھبی معصوم بدنيا می آيند ،يعنی اصوال
نميتوانند چيزی را بر زبان آورند که حقيقت نباشد ،اجازه دارند ازروی تقيه احکامی مخالف دستور خداوند صادر
کنند.
درھمان آغاز عصر ابداع واليت فقيه ،درمھمتری کتاب حديث جھان شيعه يعنی اصول کافی ،ازقول علی بن
ابيطالب و امام محمد باقر و امام جعفر صادق،مشترکا ،اعالم شد که”تقيه اساس دين ما و اساس دين پدران ما
است .تقيه سپر مومن و نگھدار مومن است .کسی که تقيه نکند ايمان ندارد ،زيرا که نه عشر دين درتقيه است
و يک عشر آن درھمه اعمال ديگر” ،و درھمين کتاب از زبان امام ھشتم نقل شد که ”:از اصحاب کھف سرمشق
بگيريد که دراعياد بت پرستان شرکت ميجستند و باوجود مسلمانی برخورد زنارميبستند ،وخدای عزوجل را اينکار
بسيار خوش آمد و آنھا را دو بار پاداش داد".
" ......ونيزحضرت رضا فرمود :خدا رحمت کند مومنی را که فقط آنچه راکه مردم ميفھمند و ميپذيرند به آنھا
بگويد و آنچه راکه نميپذيرند ازآنھا بپوشاند ،ازما نيز توقع مکنيد که به ھرچه ميپرسيد جوابی مطابق با حقيقت
بدھيم ،زيرا که ممکن است اين امر موجب شر شود .مگر نشنيده ايد که امر امامت اوالد علی را خداوند بصورت
رازی بدست جبرئيل سپرد ،و جبرئيل آنرا بصورت رازی به محمد صلی ﷲ عليه سپرد ،ومحمد آنرا بصورت
رازی به علی عليه السالم سپرد و علی عليه السالم نيز آنرا بصورت رازی به ھر که خدا خواست سپرد .و حاال
شما اين راز را فاش ميسازيد که خود وامام خود رادرخطر قراردھيد؟ چرا نميتوانيد حرفی را که شنيده ايد پيش
خودتان نگاه داريد ؟")کلينی ،اصول کافی ،کتاب االيمان و الکفر(.
ودرعصر خود ما ،امام خمينی درمقام نايب امام زمان )و طبعا نايب امام رضا( درھمين زمينه فتوا داد که:
"واجب بودن تقيه از روشنترين احکام است .معنی تقيه آن است که انسان حکمی رابرخالف واقع بگويد يا عملی
برخالف ميزان شريعت بکند برای حفظ کردن خود يا ناموس يا مال خود .ازاين جھت است که گاھی ائمه اطھار
يک حکم را بطور تقيه برخالف دستور خداميداند”)کشف االسرار(.
..........................................................................................................................
قانون شرعی ديگری که آن نيز اختصاص به بخش شيعه جھان اسالم دارد و نظير آنرا دربخش سنی اين جھان
اسالمی و دردوآئين”توحيدی" ديگر نميتوان يافت ،قانون”متعه” يا صيغه است که منتقدين آن ،آنرا فحشای
مشروع يا فحشای اسالمی ناميده اند .درتوضيح المسائل آيت اله خمينی،حقوق زن صيغه چنين مشخص شده
است:
"متعه يا صيغه زنی است که برای مدت معين ،مثال يکساعت يا يکروز يايکماه يا يکسال عقد ميشود .زنی که
صيغه شده اگر چه آبستن شود حق خرجی ندارد ،و حق ھمخوابی نيز نداردو از شوھر ارث نميبرد ،و اگرھم
ندانسته باشد که حق خرجی وحق ھمخوابی ندارد عقد او صحيح است و حقی به شوھر پيدا نميکند .اگرمرد مدت
صيغه را به زن ببخشد ،چنانچه بازن نزديکی کرده باشد بايد تمام پولی را که قرار گذاشته است به اوبدھد ،و اگر
نزديکی نکرده فقط نصف آنرا بدھد".
" ....اگر مرد بعد ازعقد زنی ،بفھمد که آن زن ديوانه است يا خوره داردو يا کور است و يا آنکه چالق است
بشرط اينکه چالقی او معلوم باشد ،و اگر راه بول و حيض يا راه حيض و غايط او يکی شده باشد ،ياآنکه گوشت
يا استخوانی درفرج اوباشد که ذکر مرد نتواند ازآن بگذرد،ميتواند عقد رابھم بزند ،و ھمچنين زن اگر بعد ازعقد
شدن بفھمد که شوھرش ديوانه است يا تخمھايش را کشيده اند ميتواند عقد را بھم بزند....
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اگرانسان پيش ازآنکه دختر عمه يا دختر خاله خود رابگيرد با مادر آنھا زنا کند ديگر نميتواند با آنان ازدواج
نمايد ،ولی اگر اول بادخترعمه يا دختر خاله خود ازدواج کند و بعد با مادرشان زنا نمايد عقد آنان اشکالی ندارد.
و اگر با زنی غير از عمه و خاله خودزناکند بايد بادختر اوازدواج نکند ،ولی اگر زنی راعقد نمايد و بااونزديکی
کند و بعد با مادراو زناکند آن زن براوحرام نميشود ......و مادروخواھر و دختر کسی که لواط داده براوحرام
نميشود ،و اگر با مادر خواھريا دخترکسی ازدواج نمايد و بعد ازازدواج باآن کس لوط کند براو حرام نميشوند ،و
اگر کسی دختر نابالغی رابرای خود عقد کندو پيش ازآنکه  ٩سال دختر تمام شده باشد بااونزديکی و دخول کندو
راه بول و حيض يا راه حيض و غايط اورايکی کند ديگر بااونزديکی کند .و اگر بازن نامحرمی به گمان اينکه
عيال خود اوست نزديکی کند ،آن زن بايد به مدت چھارماه و ده روزعده نگھدارد".
مرجع معتبر ديگر ،عالمه کاشف الغطاء ،دررساله خود درنجف اشرف ،دراين باره ارزيابی کاملتری دارد.
" صيغه يکی ازمھمترين برکات عالم اسالم بخصوص جھان تشيع است،ھم منفعت دنيوی دارد وھم منفعت اخروی
و درمقابل ھيچ زيان دنيوی يا اخروی ندارد .بخداسوگند که اگر ھمه مسلمانان جھان دستورھای عالی اين دين
جاودانی را به کار ميبستند برکات زمين و آسمان برآنھا نازل ميگشت و مسلمين عظمت و سربلندی گذشته خود
را بازمييافتند و يکی ازاين موھبت ھا ھمين صيغه کردن است که به روايت اين اثير درکتاب نھايه رحمتی از
ناحيه خداوند برامت محمد است .درحقيقت اين سخن ازسرچشمه صاف امير مومنان علی تراوش کرده است.
براستی ھم که صيغه کردن نعمت و برکت بزرگی برای کافه مسلمانان است که متأسفانه امروز مسلمين آنرا بدست
خود نابود ميکنند و ازآثار و ثمرات گرانبھای آن محروم ميمانند".
...........................................................................................................................
ضابطه ديگری درھمين جھان تشيع ،درطول قرون اعتباری درحد قانون مذھبی يافته است ،درصورتيکه نه تنھا
ھيچ پشتوانه مذھبی ندارد ،بلکه صراحتا مخالف اين حکم قرآنی نيز ھست که" ان کرمکم عنداله اتقيکم")حجرات،
 ،(١٣و آن افسانه"سيد اوالد پيغمبر”است که بخصوص اززمان صفويه برآن تأکيد گذاشته شده است.
عنوان سيد دراصل عربی مفھوم آقا وسرور رادارد ،ولی درجھان شيعه اين لقب اختصاصا به کسانی داده شده
است که نسبشان ازراه فاطمه ،دخترپيمبر ،به محمد ميرسد ،يا به تعبير صحيح تر خودشان ادعای چنين ميراثی
رادارند .ازھمان زمان که”توقيع"امام زمان راويان احاديث رابه مقام نيابت امام درامر حکومت برگزيد ،اين
" سادات” نيز ازجانب اين راويان احاديث برگزيدگان خاص خداوند درروی زمين شناخته شدند ،بھمان ترتيب که
يھوديان اوالد ابراھيم ازجانب تورات ملت برگزيده يھوه شناخته شده بودند .حديثی که شيخ صدوق درکتاب امالی
خود از امام جعفر صادق و به ادعای او خود اين امام ازپيمبر اسالم نقل کرده ،بيانگر اين مقام استثنائی”سادات
اوالد پيغمبر” است:
"درحديث معتبر است از کشاف حقايق جعفربن محمد عليه السالم ،که رسول خدا صلی عليه و آله فرمود:درروز
قيامت ازاولين تا آخرين مردم دريکجا جمع شوند ،و ظلمت برآنھا مستولی گردد ،و به خدا التماس کنند که اين
ظلمت برآنھا مستولی گردد ،و به خدا التماس کنند که اين ظلمت برطرف گردد .پس قومی نورانی پيدا شوند .مردم
پرسند :شما پيغمبرانيد؟ گويند نيستيم .پرسند :مالئکه ايد؟ گويند نيستيم .پرسند :شھدائيد؟ گويند نيستيم .پرسند:
پس خود بگوئيد که ھستيد؟ گويند ماساداتيم .و ھمانوقت ازآسمان ندارسد که ای جماعت سادات ،برای ھرکسی
که دوستدار شما بوده است به درگاه ما شفاعت کنيد که آنرا ميپذيريم !" .مفھوم ضمنی چنين حديث معتبر اين
است که دردستگاه خداوند ھرمسلمانی ،ھرقدر ھم پرھيزکار يا شرافتمند يا اھل علم و فضل بوده باشد بازھم بايد
بابت ھمه اعمال صواب يا ناصواب خود دقيقا جواب پس بدھد ،اما يک سيد حسنی يا حسينی يا موسوی نه تنھا
بدون سئوال و جوابی سفيد مھر رفتن به بھشت را دارد ،بلکه ھردو دوست و آشنای ديگر خود رانيز ،درھر
درجه ازصالحيت اخالقی ،ميتواند از طريق شفاعتی که پيشاپيش پذيرفته شده است با خود ھمراه ببرد.
البته درھمين دنيا نيز سيد بودن مزايای فروان دارد ....”:ماليات خمسی که دراسالم وصول ميشود يک قسمت
آن سھم سادات است ويک قسمت آن سھم مجتھد جامع الشرايط” )کشف االسرار ،ص (٢۶٠و” فقط بعد ازآنکه
بودجه سادات داده شده بقيه آن ميتواند درراه مصالح کشور صرف شود" .ازديگر امتيازات اين سيدبودن اين
است که”:زن يا دختری که به صيغه سيد درآيد خودش به عنوان عروس پيغمبر به بھشت ميرود و پدر و مادر
و بستگانش نيز بی احتياج به سئوال و جواب با شفاعت پيغمبر وارد بھشت ميشوند" )مجلسی ،بحاراالنوار ،جلد
ششم(.
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